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Van Zandpad naar Rijksstraatweg
Een terugblik op de wagenweg van Naarden naar Amsterdam
Henk Schaftenaar
Omstreeks 1950 werd met de aanleg van een industrieterrein een onomkeerbaar
veranderingsproces voor het weidelandschap ten noordwesten van de Vesting ingeluid.
Door de bouw van fabrieken, bedrijfsruimten, kantoren, woningen, de aanleg van een
jachthaven, recreatieterreinen, een vuilnisbelt en een infrastructuur van snelwegen,
een spoorlijn en viaducten verdween het landelijk aanzien van de polder.
Over de historische geografie van dit voormalige agrarische gebied zijn in ons tijdschrift al eerder artikelen geschreven (1). In dit verhaal staat de geschiedenis van
de Amsterdamsestraatweg centraal. De daarlangs gelegen huizen, boerderijen en
vroegere bedrijven komen in een volgend artikel aan de orde.
Trekvaart en wagenweg
Op 10 maart 1640 besloten de stadsbesturen van Naarden en Muiden om in
samenwerking met de grote broer Amsterdam een vaart met trekpad en wagenweg
te maken tussen deze steden. Op 25 oktober 1640 werd dat met een octrooi van het
landsbestuur mogelijk gemaakt. Een College van commissarissen werd belast met


De polder gezien vanaf de Admiraal Helfrichweg omstreeks 1950. Rechts de zeedijk en
pad met oprit ernaartoe. Kort na deze opname werd het weiland bouwrijp gemaakt
voor de vestiging van bedrijven. Collectie: Stadsarchief Naarden.
de uitvoering en zou na voltooiing het beheer gaan voeren (2). De aanbesteding
vond plaats op 16 mei 1641. Het werk moest 3 maanden later al af zijn.
De aan te besteden percelen van 100 roeden (337 m) lang waren uitgezet door een
landmeter, die ook het toezicht uitoefende. Tussen Naarden en Muiden werden
18 van deze stukken aanbesteed. De meeste aannemers kwamen van buiten, maar
de Naarder Thijman van Wee nam twee percelen dichtbij huis voor zijn rekening.
Voor het grondwerk was geen vakbekwaamheid of een grote kapitaalsinvestering
vereist, louter de factor arbeid voerde de boventoon. Dat zal veel avonturiers hebben aangetrokken. Het is evenwel verbazingwekkend te noemen dat deze enorme
klus al in het najaar grotendeels was afgerond (3).
Al van meet af aan was het duidelijk dat dit megaproject grote financiële consequenties zou hebben. De stadskassen van Naarden en Muiden konden het niet aan.
Daarom werden de vermogens van de plaatselijke weeshuizen erop aangesproken.
Dat van Naarden stak er 80.000 gulden in (4). Om de rente en de onderhoudskosten te kunnen bestrijden, werd aan de gebruikers van de vaart en de weg een
heffing opgelegd, die werd geïnd bij de tollen van de Hakkelaarsbrug, de Papelaansbrug en de Vinkebrug. Inkomsten werden ook verkregen uit de verpachting
van de visserij in de trekvaart.


Bewijs van leverantie van 19 ½ kuub gewassen kiezelsteen door schipper C. Kars
op 16 juli 1836.
Naarder Zandpad
De wagenweg werd het Naarder Zandpad genoemd en bestond uit een met
puin verhard zandlichaam. Op het
traject Naarden-Hakkelaarsbrug was
jaarlijks een suppletie van ca. 150 m3
scherpzand en 250 m3 puin nodig.
Aan de grondstoffen werden hoge eisen
gesteld. Alleen ‘Lekzand’ gebaggerd uit
de ‘Veertig Garden’ onder Amerongen
was welkom. Puin moest hard en grof
van stuk zijn, zonder kalk en vuile delen. Het geleverde werd vergeleken met
een standaardmonster. Menig schipper Bestek uit 1830 voor de leverantie van
mocht niet lossen vanwege een inferi- grondstoffen voor het Zandpad.
eure kwaliteit. Ook de kwantiteit werd
in het bijzijn van een opzichter - in een bak (zonder bodem) met de inhoud van
een kuub - afgemeten.
Er is veel over het onderhoud van het Zandpad en haar lantaarns, bermen,
beschoeiingen, bruggen en tolhuizen geschreven. Pakketten met rekeningen

getuigen daar nog van (5).
Tarieven
De tol op het Naardense traject werd geïnd aan het Hakkelaarshek. De hoogte
was af te lezen op een pamflet. Vrijstelling van tol hadden de boeren die aan het
Zandpad woonden, maar ook voertuigen met bouwmaterialen, landbouwgereedschappen of werktuigen voor de opbouw en het herstel van boerderijen, molens of
bedrijven mits gelegen binnen een afstand van 2 ½ mijl van het tolhek. De commissarissen en opzichter van het Zandpad, de burgemeester en andere stadsbestuurders, de dijkgraaf en heemraden en ook nog hogere bestuurders tot en met


De toltarieven voor het Zandpad zoals deze op 30 maart 1836 werden vastgesteld.
de soevereine vorst waren ook vrijgesteld. Op marktdagen werden er voor boter,
kaas, melk en groenten, bij de dichtst bij de stad gelegen tolboom, ontheffingen
verleend. Nog ingewikkelder uitzonderingen werden er gemaakt voor onbeslagen
veulens die nog geen snijtanden hadden en paarden op weg naar de hoefsmid.


Met zoveel ontheffingen wordt het begrijpelijk dat de exploitatie van het Zandpad
nooit een succes kon worden. Menig jaar eindigde met een verlies. Aan schuld
aflossing is het College nooit toegekomen.
Staatstoezicht
Ondanks de nimmer aflatende zorg van het College kan gesteld worden dat de
bruikbaarheid van het Zandpad te wensen overliet. Vooral in perioden van regen
en dooi ontstonden er kuilen en diepe sporen. Er was maar één soort weg die
betrekkelijk onverschillig stond tegenover het weer en dat was een straatweg (6).
In de Franse tijd werden de dijken, wateren en wegen onder staatstoezicht geplaatst en na keizer Napoleon werd dat toezicht bij de koning gecentraliseerd.
Wat betreft de wegen beperkte koning Willem I zich tot de verbetering van de belangrijkste verkeersaders. Zijn in 1814 gepresenteerde netwerk van ‘groote wegen’
kwam in grote lijnen overeen met dat wat de Fransen al eerder hadden opgesteld.
Nadat het Naarder Zandpad ook op de nominatie voor een ‘groote weg der
1e klasse’ was gezet, is door de landelijke overheid veel druk op het College uit
geoefend om de weg te bestraten.
Rijksstraatweg
Een besluitvormingsproces werd gestart in het voorjaar van 1821, nadat door
de Staten van Noord-Holland een voorstel tot bestrating aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Waterstaat was gedaan. Om het deel langs de Weesperzijde
bij Amsterdam met klinkers te verharden, werd aan de heren van het Zandpad
gevraagd zich te ontdoen van dat stuk. Het voorstel viel bij hen, met name bij
de afgevaardigden van Naarden en Muiden, in slechte aarde. De heren waren op
hun tenen getrapt en repliceerden dat de zorg over het Zandpad onder hun gezag altijd in goede handen was geweest en dat er geen enkele instelling te vinden
was die zomaar afstand van haar rechten zou doen. Zij vonden het Zandpad een
zeer goed gepuinde en bruikbare weg. Niet alleen particuliere rijtuigen maakten
er gebruik van, maar ook de diligence op Utrecht. De laatste verkoos daar zelfs
het Zandpad boven de belendende rijksweg. Het antwoord daarop was ‘of ze dan
zelf de bestrating van het Zandpad wilden regelen?’ Maar na enig rekenwerk was
het voor alle partijen duidelijk dat hiervoor veel geld zou moeten worden geleend
en dat zelfs met een verhoging van de toltarieven de rente niet was op te brengen.
Burgemeester J.P. Thierens die als commissaris namens Naarden een belangrijke
stem in het College had, heeft daarna een diplomatiek spel gevoerd waarmee hij de
voorstellen langdurig heeft kunnen traineren.
In zijn brieven gericht aan hogere overheden liet hij telkens weten dat de Staten
van Holland hun het octrooi van 1640 ‘ten eeuwigen dagen’ hadden verleend.
Vervolgens liet hij zien dat er in de exploitatie van de trekvaart en het Zandpad


over de periode van de afgelopen tien jaar slechts een saldo van circa 500 gulden
per jaar was overgebleven. Dat geld werd aan het Burgerweeshuis afgedragen als
rente voor de lening van 80.000 gulden. Een beetje rekenaar zag dan al gauw in dat
dat in de praktijk niet veel meer dan een half procent bedroeg. Bovendien deelde
hij de overheden mee dat de aanzienlijke som gelds destijds niet alleen ter beschikking was gesteld tot het nut van het algemeen, maar ook om het tegen een billijke
rente te beleggen. Verder liet hij weten dat het weeshuis in de loop der eeuwen al
heel wat had moeten opofferen. De brief eindigde met de opmerking dat het Rijk
bij Naarden liever helemaal niet hoefde aan te kloppen voor geld, want de stad had
nog tal van oude schulden.
Door de Opstand van de Belgen, de Tiendaagse Veldtocht en de afscheiding daarna
luwde rond 1830 de aandacht voor de bestrating van de grote wegen. Maar 5 jaar
later werd de druk weer opgevoerd en in de zomer van 1837 kwam vast te staan
dat het Rijk het Zandpad zou gaan overnemen (7). Twee jaar waren er nog voor
nodig om het over de voorwaarden eens te worden. Op 8 juli 1839 kon uiteindelijk
een akkoord worden ondertekend, waarbij het Rijk zich verplichtte jaarlijks 250
gulden uit te keren aan het Burgerweeshuis van Naarden als schadeloosstelling.
Op 20 januari 1840 maakte de gouverneur van Noord-Holland bekend dat het
Zandpad zou worden bestraat. Zodra de binnenwateren weer bevaarbaar waren,

Een blik op de trekvaart en Rijksstraatweg omstreeks 1900.


zou een begin met het werk worden gemaakt. Op donderdag 6 februari werd derhalve het Zandpad langs de Weesperzijde tot aan de Duivendrechtse brug afgesloten. Het traject Diemen-Naarden ging precies twee weken later voor ruim een half
jaar dicht. Op 14 september 1840 mocht er tussen het Hakkelaarshek en Naarden
voor het eerst met lichte rijtuigen over een echte straatweg worden gereden. Vanaf
5 oktober waren volgeladen hooiwagens en zwaardere rijtuigen ook welkom.
Drukke verkeersader
Nog veertig jaar lang bleef de Amsterdamschestraatweg een rijkstolweg ten dienste
van het ongemotoriseerde verkeer. De komst van de Gooische Stoomtram maakte
daaraan op 20 augustus 1881 een einde. Met rails pal naast de slechts 4 ½ m smalle
rijbaan en een wolk van ontsnappende stoom werd de tram een hinderlijke verkeersdeelnemer. Pas echt gevaarlijk werd het toen daar ook fietsers en auto’s gingen
rijden. Bij mist en windstilte was het onmogelijk de tram te passeren, een tegenligger was dan niet meer te zien (8).
In de zomer van 1899 werd de Wet tot Afschaffing van de Rijkstollen aangenomen
en in de nacht van 30 april op 1 mei 1900 werd deze van kracht. Klokslag 24.00 uur
werden alle tolbomen open- en vastgezet. In de maanden erna verdwenen de barrières uit het landschap. Het tolhuis aan de Hakkelaarsbrug werd intact gehouden,
omdat daar nog tol op het scheepvaartverkeer werd geïnd.
Na de eeuwwisseling ontwikkelde de straatweg zich tot een drukke en gevaarlijke
verkeersader. Al het verkeer van Amsterdam naar Amersfoort maakte er gebruik
van en wrong zich bovendien door de nauwe straten van de Vesting. In 1926
meldde een journalist dat het moderne verkeer er een bres had geramd in de beschermende wallen. ‘De hele nacht jakkerden en raasden twee schier eindeloze files
van auto’s, vrachtwagens en motorfietsen langs de oude gevels. Felle lantarens van
automobielen zwaaiden flits na flits meedogenloos mijn hotelkamer in de Marktstraat binnen en claxonsignalen, wielengedaver en geronk van motoren hielden
mij uit de slaap.’

De Amsterdamschestraatweg en het dubbelspoor van de Gooische Stoomtram door
de polder. Een foto uit 1932.


In 1917 werden plannen ontwikkeld om aan deze situatie een einde te maken en
4 jaar later werd een tracé voor een nieuwe rijksweg vastgesteld, maar het zou tot
eind 1928 duren eer de eerste spade daarvoor in de grond werd gezet (9). In de
zomer van 1930 was de nieuwe rijksweg klaar. De Amsterdamschestraatweg degradeerde toen tot een rijksstraatweg van veel lagere orde. In februari 1932 nam
de verkeersdruk nog verder af toen door de polder een afzonderlijk tracé voor de
tram in gebruik werd genomen. Het oude spoor van de Hakkelaarsbrug tot aan de
boerderij Welgelegen is daarna opgebroken (10).
Het aanzien van die wat rustige straatweg is in het geheugen van tal van oudere
Naarders blijven bestaan. Met foto’s en andere informatie is dat beeld nog wat te
verscherpen, zodat in een volgend artikel een kijk op de bewoning langs de straatweg kan worden gemaakt.
Noten:
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Langs de Amsterdamsestraatweg
Een historisch overzicht van boerderijen tussen de vesting
Naarden en de Hakkelaarsbrug
Henk Schaftenaar
Volgens degelijke bronnen werd in de oorlog van 1813-1814 vrijwel alle bebouwing
langs het Zandpad (later Amsterdamsestraatweg) door oorlogsgeweld geruïneerd.
In de tweede helft van 1814 werd een begin gemaakt met de wederopbouw, maar
een halve eeuw later was het aantal boerderijen er nog steeds op een hand te tellen.
Het merendeel van de hier bekende huizen stamt dus uit later tijd. Omdat in de
afgelopen zestig jaar alweer zoveel panden zijn afgebroken, werd op verzoek van
enkele lezers van dit tijdschrift een poging gedaan om de bebouwingsgeschiedenis in
een chronologisch overzicht samen te vatten (1).
De oudste hofsteden (1814-1864)
Tot in het jaar 1864 stonden er 4 boerderijen, een herberg, 2 brugwachters
woningen en een watermolen langs de straatweg. De herberg en woningen nabij
de Vesting tegen het Kleine Meentje, de boerderijen en molen in Overscheen.
In de Binnendijksche Polder stond tot 1880 geen enkel gebouw.

De Amsterdamsestraatweg met brugwachterswoningen en café De Lindeboom in het
begin van de jaren vijftig. Collectie: Stadsarchief Naarden.


Boerderij De Kooi. Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De Jacobihoeve in januari 2014.


De Amsterdamsestraatweg nabij het gemaal.
De eerste oude boerderij vanuit de Vesting gezien is Groenzicht (2). De naam
wordt pas laat in de 19e eeuw voor de eerste keer vermeld, maar een eeuw eerder
stond op de plek al een boerenhofstede.
De tweede boerderij heet Nooit Gedacht (3). Het verhaal gaat dat de naam in 1814
werd bedacht door boer Gerrit Wouterszoon, die ‘nooit gedacht’ had dat zijn pand
de oorlog met de Fransen zou overleven. Hoewel het uiterlijk aan het begin van de
vorige eeuw niet meer de trekken vertoonde van een oude hofstede, lijkt het juist te
zijn dat Gerrits boerderij als enige de strijd heeft overleefd. Ook op deze plek wordt
al in 18e-eeuwse documenten een hofstede vermeld.
De derde boerderij heet De Kooi (4) en heeft, ondanks de verwoesting in 18131814, als enige een oud aanzien behouden. De hofstede wordt al in de 17e eeuw
onder deze naam vermeld, die terug te voeren is op een eendenkooi die in het
achterland was gelegen. In de jaren zestig waren de sporen daarvan nog wel terug
te vinden, al was het alleen maar de moerasachtige plek waar toen veel kieviten
broedden. Op een in 1825 getekende kaart zijn het kooimeertje en kooibos nog
aangegeven. Uit andere documenten is bekend dat de eendenkooi al sinds 1770
niet meer in gebruik was, maar pas in 1834 verzocht boer Zeger Ruiter om hem
van de betaling van de recognitie te ontheffen.
Voorbij De Kooi stond de watermolen (5) die de bemaling van het hele poldergebied regelde. Ook deze was in 1814 in vlammen opgegaan, maar werd in hetzelfde
jaar nog herbouwd voor een bedrag van ruim tienduizend gulden. Voor dat geld
is toen een oude molen aangekocht die naar Overscheen is verplaatst. In 1911 is
de molen vervangen door een stoomgemaal met een woning voor de machinist.
Deze krachtbron is in 1934 vervangen door een ruwoliemotor en in 1942 dwong
de Provincie het polderbestuur om het gemaal te elektrificeren.
Naast het gemaal staat een vierde oude boerderij die de Jacobihoeve (6) wordt


De bebouwing langs het Kleine Meentje (A) en de Binnendijksche Polder (B) plus
het begin van de polder Overscheen (C), zoals aangegeven op een foto uit 1935.
1. brugwachterswoning Groenebrug, 2. brugwachterswoning Gelebrug, 3. café De Lindeboom, 4. de boerderij van Snijder, 5. de Willemshoeve, 6. de locatie waar in 1941 het
aannemingsbedrijf H. Fokkens N.V. verrees, 7. de boerderij Hendrika, 8. de Machteldhoeve, 9. de locatie van de stal van Sanitas, 10. de locatie van het Woonwagenkamp,
11. Kent U Zelven, 12. Welgelegen.
genoemd. De hofstede wordt al in de 18e eeuw vermeld. In 1902 heeft de Diaconie
van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Naarden het pand gekocht en vernoemd naar Jacobus Verhoef, de zakenman die in 1740 een deel van zijn enorme
vermogen aan de diaconie schonk. Het pand is toen verpacht aan boer Herman
Wolvetang die er tot in 1922 woonde en werkte. Ten tijde van het beleg was deze
boerderij eigendom van Jan Stalenhoef, van wie we weten dat hij door de oorlog
dakloos was geworden en in 1814 een schadeclaim indiende van meer dan 4000
gulden. Met de eveneens geruïneerde Zeger Ruiter van De Kooi mocht hij in de
provincie een collecte houden om zijn boerderij weer op te richten.
Nog verderop aan de straatweg werd in 1864 door Jacobus van Dijk de boerderij Middelweg (7) gesticht. Middelweg ontleent haar naam aan de plek halverwege de straatweg tussen de vestingen Naarden en Muiden. In de 18e eeuw lag
daar ook al een boerderij onder deze naam, waarvan we het wanneer en waarom
van de afbraak niet kennen. In 1739 werd Middelweg onderwerp van discussie
toen daar clandestien een broodbakkerij werd gevestigd. Het nieuwe Middelweg is in 1976 gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe woning, die in 2013
ook is afgebroken.


De bebouwing in Overscheen.
In de Binnendijksche Polder (1881-1907)
De eerste nieuwe boerderij die in de Binnendijksche Polder werd gebouwd was de
Willemshoeve (8). Het pand werd op 2 mei 1881 in gebruik genomen en naar de
stichter Willem Meijer (1826-1883) genoemd. Meijer had de hoeve voor Gerrit
Niezing laten bouwen die een zoon was uit een eerder huwelijk van zijn vrouw

Op de Willemshoeve tijdens de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog. De locatie was
strategisch belangrijk, er was geschut opgesteld.


De boerderij Hendrika met onderaan
een stukje rail van de Gooische Stoomtram.

Gerrit Bakker op het erf van ‘Hendrika’
in de jaren dertig

Machteld Bossenbroek (1822-1888). In 1955 werd het pand door de gemeente
g ekocht en gesloopt in verband met een uitbreiding van het bedrijvenpark.
In 1892 stichtte, eveneens in de Binnendijksche Polder, de weduwe Jacoba van
Dijk-Keizer voor haar zoon Volkert de boerderij Kent U Zelven (9).
Deze initiatieven werden nagevolgd door de weduwe van de veearts Busing die
in 1895 iets verderop Welgelegen (10) liet bouwen. De boerderij werd verpacht
aan Martinus Jacobus Maas, een zoon van de vermaarde wethouder van Naarden
Jan Hendrik Maas (1837-1918) uit de Cattenhagestraat.
Ook in 1895 werd tussen Nooit Gedacht en De Kooi - weliswaar in Overscheen de boerderij Ruimzicht (11) gebouwd.
Na de eeuwwisseling vond een verdere verdichting van bebouwing plaats.
In 1907 werd tussen Kent U Zelven en de Willemshoeve door Gerrit Bakker uit
de Bussumerstraat voor zichzelf een boerderij gebouwd. Het pand kreeg de naam
Hendrika (12) naar zijn vrouw Hendrika Schreuder. In 1970 werd ‘Hendrika’
afgebroken in verband met de aanleg van de nieuwe A1. De plek wordt nu
ingenomen door de opslagplaats van Rijkswaterstaat nabij het eerste viaduct.


Elk Zijn Zin op de timmermanswerkplaats van Jan van Kooten.
Het ‘lattenpikkertje’
Met het buiten bedrijf stellen van de watermolen in 1911 hield molenaar Hein van
Kooten (geb. 1841) het ook voor gezien. Volgens hem zat de ‘duvel’ in een motorgemaal. Zijn zoon Jan, ook een molenaar, is toen aannemer geworden. Hij liet tussen De Kooi en het nieuwe gemaal een timmermanswerkplaats met een woonhuis
bouwen. Het is het complex waar later de families Berkelaar en Walta woonden.


De boerderij van Snijder.

Aan de loswal bij de Graanmaalderij wordt in 1924 een schip gelost. Rechts staat
Gerrit Hendrik Pronk die in 1938 Weltevreden (Rundervreugd) stichtte. Op de ton zit
Jacobus van Ee die vanaf 1937 boer was op Ruimzicht.


In 1919 kocht Jan van Kooten in Oostzaan een oude mosterdmolen die naar zijn
werkplaats aan de straatweg werd verplaatst. Daar werd het 13 meter hoge gevaarte
met stelling en een vlucht van 24 voeten ingezet als houtzaagmolen. In 1939 moest
de molen, die Elk Zijn Zin (13) heette maar schertsend het ‘lattenpikkertje’ werd
genoemd, vanwege bouwvalligheid buiten bedrijf worden gesteld. Met het herstel
zou een bedrag van wel 1000 gulden zijn gemoeid. Omdat uiteindelijk geen enkele
instelling met een subsidie over de brug kwam, besloot eigenaar Anne Walta (geb.
1885) in juni 1945 een sloopvergunning aan te vragen. Deze werd een maand later
verleend.
Verdere verdichting (1913-1953)
In 1913 stichtte G.J. Pronk nabij de grens met Muiderberg de boerderij Jong
Leven (14).
En in 1916 werd helemaal aan het begin van de Binnendijksche Polder nog vóór
de Willemshoeve voor Johannes Snijder (1886-1974) een boerderij gebouwd.
Het pand heeft nooit een naam gekregen en werd daarom in de volksmond de
boerderij van Snijder (15) genoemd. Jong Leven en ‘Snijder’ bestaan niet meer.
De eerste werd in 2013 afgebroken bij de werkzaamheden aan de A6. De boerderij
van Snijder verdween al eerder van de kaart. Toen bekend werd dat deze zou moeten worden afgebroken, heeft de familie haar in 1954 aan een particulier verkocht.
Drie jaar later kreeg de gemeente Naarden de boerderij in eigendom. Tot in 1964
kon de familie Snijder nog op de boerderij wonen. Kort daarna is ze gesloopt.
Op de plek staat nu het autobedrijf van
Kia.
In 1919 werd tussen Nooit Gedacht
en Ruimzicht door de Coöperatieve
Vereniging Ons Belang uit Muiderberg
een bedrijfspand met woning gebouwd
waarin een Graanmaalderij (16) werd
gevestigd. Er werden lijnkoeken voor
het vee geproduceerd. Twee elektro
motoren dreven er de maalstoelen en
hijstoestellen aan. In de fabriek werkten
3 personen.
Terug naar de Binnendijksche Polder waar bij de latere IJsselmeerweg
op 15 juli 1922 de eerste steen werd
gelegd voor de boerderij die later de
Machteldhoeve (17) werd genoemd. Bouwtekeningen van de Graanmaalderij.


De Machteldhoeve kort na de bouw. Links Herman Wolvetang jr. die als 2 ½ jarige
in 1922 de eerste steen legde naast zijn zuster Machteld naar wie de boerderij werd
genoemd.

Aardappelen rooien nabij de zeedijk achter de boerderij De Kooi in de Binnendijksche
Polder.


Weltevreden later Rundervreugd.
H.J. Wolvetang was er pachter tot 1938 toen zijn dochter Machteld met Jilles
Bakker trouwde. In dat jaar heeft het echtpaar Bakker-Wolvetang de bedrijfsvoering
overgenomen en werd later eigenaar. Halverwege de jaren tachtig is de Machteld
hoeve aan een particulier verkocht. In de jaren negentig viel het pand onder de
slopershamer. Tegenwoordig staat op de plek het autobedrijf van Volkswagen.
In de jaren dertig werden vier nieuwe boerderijen aan de straatweg toegevoegd.
In 1934, pal tegen de gemeentegrens bij Muiderberg, liet J.R. Brouwer de boerderij
Eindegooi bouwen.
In 1938 werd na een splitsing van de landerijen van De Kooi door G.H. Pronk een
modern woonhuis met veestal gebouwd. Aanvankelijk werd op de hoeve de naam
Weltevreden geschreven, maar later heette het bedrijf Rundervreugd.
In datzelfde jaar kon de weduwe Wilhelmina van Dijk-Alders door een op
deling van Nooit Gedacht voor haar zoon Bart eveneens zo’n boerderij stichten.
Het pand verrees naast de Graanmaalderij en werd met eerbetoon aan de weduwe
de Wilhelminahoeve genoemd.
In 1939 werd tussen de Jacobihoeve en Middelweg door J.A. de Hollander (geb.
1900) een laatste boerderij van dit type gesticht. Het pand werd naar zijn eega
Margaretha Maria Broekhuizen de Margarethahoeve genoemd. Eindegooi en de
Margarethahoeve bestaan niet meer. Vrijwel gelijk met Jong Leven en Middelweg


zijn de gebouwen in de maanden rond
de jaarwisseling 2013/2014 afgebroken.
Eveneens in de jaren dertig kwam in de
Binnendijksche Polder, voorbij boerderij Hendrika, de zogenoemde Stal
van Sanitas tot stand. Het g ebouw was
eigendom van B.H. Krijnen (1882
1966), die aan de Lambertus Hortensiuslaan een succesvolle melkerij had
opgericht. In 1943 werd de stal nog
verbeterd en vergroot maar in de na
oorlogse jaren kwam Sanitas in de
problemen waardoor het bedrijf werd
ontbonden. Door middel van een in Links de stal van Sanitas met de in 1953
gewikkelde grondruil kwam in het bijgebouwde woningen van Jan van
begin van de jaren vijftig de stal in het Eijden en Jan Maas.
bezit van het Pater Wijnterfonds (voorheen het Burgerweeshuis). Aan het complex zijn toen twee hooibergen en een
dubbel woonhuis toegevoegd. In 1953-1954 vestigden de boeren Jan Maas (18)
en Jan van Eijden (19) zich daar met hun gezinnen. Het hele complex, evenals het
ernaast gelegen terrein waar tussen 1939 en 1967 een Woonwagenkamp (20) lag,
is in 1970 op de schop gegaan bij de aanleg van de nieuwe A1.
In 1941 werd aan de bebouwing van de Binnendijksche Polder nog het aan
nemingsbedrijf H. Fokkens N.V. (21) toegevoegd. Op een net voor de oorlog
gekocht perceel naast de Willemshoeve verrees een complex van loodsen, schuren,
een kantoorgebouw en een dubbel woonhuis. Ook deze gebouwen bestaan niet
meer. In 1963 heeft de gemeente de grond en gebouwen gekocht om een uit
breiding van het bedrijvenpark mogelijk te maken.
Tegen het Kleine Meentje
Nog even terug naar het begin van de straatweg, naar vanouds de herberg De
Roskam bij de brug naar de Schapenmeent. Het etablissement werd in december
1813 verwoest, maar herbergier Hermanus van den Boogaard (1781-1860) liet het
meteen na de oorlog weer opbouwen. Tot zijn overlijden is hij er actief geweest
en tot 1881 zijn zoon Cornelis (1815-1893). Na hem is veehouder Tijmen Verver
(1844-1905) op De Roskam gekomen en na 1905 heeft zijn weduwe Wilhelmina
Hoogland er nog twee jaar gezeten. De naam De Roskam moet in die tijd veranderd zijn in café De Lindeboom (22), althans onder deze naam was de Bussumer
Hermanus Post (1875-1939) er de uitbater. Hij verhuurde er een zaaltje en hij was
ook nog brugwachter. De laatste kroegbaas was Hein Pronk die ook bekend stond


Café De Lindeboom tegenover de Gelebrug met de brugwachter bij de slagboom in
april 1954.

De uit 1885 daterende rijksbrugwachterswoning op 15 februari 1955.


als bullenboer. Halverwege de jaren vijftig is De Lindeboom afgebroken om ruimte
te maken voor het Industrieterrein. Hein Pronk verhuisde toen naar een nieuwe
woning aan de Westdijk.
Tussen De Lindeboom en de brug over de vestinggracht stonden twee wit gekalkte
brugwachterswoningen. Beide waren van de Staat. Die bij de brug (Gelebrug)
naar vanouds de Schapenmeent werd gebouwd in 1885 en kwam in de plaats van
een kleinere houten woning. Dat was al eens eerder gebeurd met het woonhuis
bij de Groenebrug, die haar bestaan heeft kunnen rekken tot in de jaren negentig.
De woning bij de Gelebrug is in 1979 door de gemeente gekocht en is kort daarna
afgebroken.
Noten:

1. 	In dit artikel is onder meer gebruik gemaakt van gegevens die al eens eerder in een manuscript
waren vastgelegd door Naardenkenner Arie Maas (1899-1953).
2. 	Bewoners van Groenzicht tot 1950: Sijmen Beths (periode 1812-1852), Willem Kreuger (18521858), Marten Loenen (1858-1864), twee geslachten van de familie Nieuwendijk (1864-1908),
Barend Verbrug (1908-1913), A. van der Kruijff (1913-1933), Johannes Pronk (1933-1948),
erven Pronk (vanaf 1948). Aan het eind van de 19e eeuw stond Groenzicht bekend als een
boerenhofstede met een solide woonhuis, een stal voor 30 stuks hoornvee en 2 paarden, een
wagenschuur, hooiberg, erf en moestuin en wei- en hooiland ter grootte van circa 17 hectare.
3. 	Henk Schaftenaar, ‘Nooit Gedacht’, oude boerderij aan het Zandpad. In De Omroeper jrg. 12
(1999) nr. 4. Bewoners van Nooit Gedacht tot 1950: Gerrit Woutersz van der Heijden (18041846), erven Van der Heijden (1846-1848), Bart van Dijk (1848-1865), Cornelis Post (18651883), Jacobus van Dijk (1883-1893), Gerrit van Dijk (1893-1922), Jan van Dijk (vanaf 1922).
4. 	Bewoners van De Kooi tot 1950: drie generaties Ruiter (1811-1903), Nic. Pronk (1903-1947), de
weduwe Pronk (vanaf 1947). In de 18e eeuw is De Kooi onder meer eigendom geweest van de
familie Thierens die de boerderij verpachtte. In 1886 behoorde bij De Kooi circa 22 hectare weien hooiland.
5. 	J.A. Versteeg, De molens in de polder. In De Omroeper jrg. 2 (1989) nr. 1. Hendrik Poolman,
De Tovermolen. In De Omroeper jrg. 13 (2000) nr. 2.
	Molenaars van de Binnendijksche of Tweede Watermolen en later het gemaal tot 1950: Gerrit
Vrind (tot 1798), Jan Loutenslager (1798-1821), Willem van Oostveen (1821-1841), Jan en
later Hein van Kooten (1841-1913), jonge Jan van Kooten (geb. 1880) is tussen 1911 en 1913
machinist van het gemaal geweest, J. van den Berg (1913-1914), C. Hart (1914), W.J. van der Zee
(1914-1946), J.R. Pronk (vanaf 1946).
6. 	Bewoners van de Jacobihoeve tot 1950: Jan Stalenhoef (1811-1817), Jan van Eijden (1817-1825),
Volkert Keizer (1825-1865), Gerrit Keizer (1865-1896), H.J. Wolvetang (1904-1922), M.C.M.
Pronk (vanaf 1922).
7. 	Bewoners van Middelweg tot 1950: Jacobus van Dijk (1864-1883), Johannes van Schaik (18831885), Bart van Dijk (1885-1896), Frans Stalenhoef (1897-1908), Christiaan Marinus van der
Wurf sr. (1908-1922), C.M. van der Wurf jr. (vanaf 1922).
8. 	Bewoners van de Willemshoeve tot 1950: Gerrit Niezing (1881-1904), Rijk Niezing (1904-1932),
Hendrikus (Hein) Fokker (na 1932).
9. 	Bewoners van Kent U Zelven tot 1950: Volkert van Dijk (1892-1907), de weduwe Van Dijk
(1907-1908), D. van Wees (1908-1921), C. van Oosterum (1921-1927), Jan Bakker (1927-1931),
H. Griffioen (1931-1933), J. Pronk (1933-1934), C.W. Boerebach (1934-1943), L. Krijnen (vanaf
1944).
10. 	Bewoners van Welgelegen tot 1950: M.J. Maas (1895-1928), Hendrik Maas (vanaf 1928). In de
jaren zestig is T.H.A. (Theo) van Eijden, de latere wethouder van Naarden, hier boer geworden.
11. 	Bewoners van Ruimzicht tot 1950: G. Brouwer (1895-1897), Gerrit van Ee (1897-1937), Jacobus
van Ee (vanaf 1937).
12. 	Bewoners van Hendrika tot 1970: Gerrit Bakker (1907-1941) en tot 1970 zijn dochter Ida Maria
Bakker die met Cees Waarhuijs uit Muiderberg was gehuwd.
13. 	Over het lot van de houtzaagmolen Elk Zijn Zin is in 1943 uitvoerig gecorrespondeerd tussen de
gemeente Naarden en het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming dat



toen in Apeldoorn zetelde (Nieuwste Archief Naarden inv. nr. 1626). Aanvankelijk was er vanuit
het bestuur van de Vereniging De Hollandsche Molen (VDHM) een subsidie van 75 gulden
voor de restauratie toegezegd. Ook de gemeente Naarden wilde wel een bijdrage verlenen en het
departement zou een restauratie zeer op prijs stellen omdat Elk Zijn Zin de enige windmolen in
Naarden was en de inbedrijfstelling een energiebesparing zou opleveren. Bovendien was men het
er over eens dat de molen vrij schilderachtig was gelegen. Maar toen de VDHM in december 1943
het behoud niet langer op prijs stelde en haar toegezegde subsidie introk, ging ook de gemeente
Naarden aarzelen. Aangezien het vrijwel zeker was dat Elk Zijn Zin na de restauratie niet meer
als zaagmolen zou worden ingezet door de eigenaar, achtte de gemeente de kans groot dat de
kosten van de molen geheel ten laste van de gemeente zouden komen. Toen in 1946 ook het
departement akkoord ging met de afbraak, weliswaar onder de voorwaarde dat de bruikbare
onderdelen bewaard zouden worden voor andere molens, werd een sloopvergunning verleend.
14. 	Bewoners van Jong Leven waren tussen 1913 en 1950 G.J. Pronk en na overlijden zijn echtgenote.
Later is Albert Fokker er gaan wonen en daarna de slager Jan Smout.
15. 	De boerderij van Snijder is uitsluitend bij deze familie in gebruik geweest.
16. 	In 1941 vestigde zich in de Graanmaalderij de firma Van Unen-Klaczynski, een timmerbedrijf.
De firma verzette veel werk voor de Duitse bezetter en kreeg derhalve het imago van
‘bunkerbouwer’. Na de oorlog werd de Avac, een bedrijf dat handelde in medische artikelen,
in het pand gevestigd. Het pand is toen aan de achterzijde vergroot met een kantoor en aan de
zijkant verrezen loodsen.
17. 	De Machteldhoeve behoorde lange tijd tot het bezit van de familie Van Leeuwen uit OuderAmstel. Hermanus Jacobus Wolvetang (1880-1963) was met Dirkje van Leeuwen (1881-1932)
gehuwd.
18. 	Jan Maas kwam in het najaar van 1953 van een boerderij in de Vesting tussen de Sint Vitusstraat
en het Kerkpad. In december 1965 is hij met zijn gezin verhuisd naar het Ruijsdaelplein. Zijn
melkveehouderij is toen overgenomen door Jan Bakker, de oudste zoon van Jilles (1911-1987)
van de Machteldhoeve die er tot aan de sloop in 1970 heeft gewoond en gewerkt.
19. 	Jan van Eijden kwam in de zomer van 1954 van een boerderij die moest wijken voor de aanleg
van de wijk de Vierhoven. In juli 1970 vertrok hij naar Schalkwijk omdat het complex aan de
straatweg werd afgebroken.
20. 	Cornelie van Uuden en Annie Verweij, Voor altijd ‘reiziger’. De Naardense woonwagengemeenschap
en haar kampen. In De Omroeper jrg. 19 (2006) nr. 4.
21. 	Evenals de firma Van Unen-Klaczynski (noot 16) maakte het aannemingsbedrijf van Harm
Fokkens (1885-1965) een bloeiperiode door tijdens de oorlog door veel werk voor de bezetter
te verrichten. Het is de eigenaar na de oorlog niet in dank afgenomen. Ook zijn bedrijf werd als
‘bunkerbouwer’ gezien.
22. 	Vanuit ‘de Lindeboom’. In De Omroeper, jrg. 4 (1991) nr. 3.



De melk- en zuivelhandel Sanitas van Bertus
Krijnen aan de Lambertus Hortensiuslaan
Ben Krijnen
Bernardus Hermanus Krijnen werd geboren te Naarden op 4 februari 1882 en overleed
in Warnsveld op 6 januari 1966. Hij trouwde in 1909 met de Bussumse Margaretha
Petronella Klaarenbeek (1886-1930). In datzelfde jaar legde hij de basis voor de
zuivelhandel Sanitas die in het vorige artikel ter sprake kwam (1).
Bertus, zoals hij werd genoemd, was zijn leven lang een actieve man. In het begin
van de 20e eeuw werkte hij als melker bij de alom bekende erfgooier Floris Vos op
de modelboerderij Oud-Bussem. Vanuit de boerderij van zijn vader in de Beijert
liep hij elke dag op zijn klompen naar zijn werk en keek daar heel goed rond.
Zo ontstond het plan om voor zichzelf iets dergelijks te beginnen.
Na wat twijfel kocht hij in 1909 een perceel grond tussen de Bussumervaart en de
Lambertus Hortensiuslaan en liet daar een grote boerderij bouwen. Met advies
en hulp van zijn oude werkgever Floris Vos startte hij er de melk- en zuivelhandel

Bertus Krijnen met zoon Jaap (geb. 1910) en dochter Ida (geb. 1911) voor het huis
annex winkel en boerderij Sanitas aan de Lambertus Hortensiuslaan.


Sanitas, ook een modelboerderij. Het ging er zeer hygiënisch toe: rubberen matten
op de vloeren, extra controles op het vee en een bijna dagelijkse keuring van de
melkmonsters op een laboratorium in Amsterdam. Deze productiewijze betekende weliswaar een hogere kostprijs maar de melk vond onder de merknaam Sanitas
in deze contreien goede aftrek. Het duurde niet lang eer Bertus’ zaak groeide
en bloeide.
Aanvankelijk stond achter het woonhuis tegen de Bussumervaart de stal. Deze was
geschikt voor 16 koeien, maar na verbouwing van een hooiopslagplaats konden
er wel 29 koeien in. Toen ook dat te krap werd, liet Bertus aan de Amsterdamsestraatweg een tweede boerderij bouwen waar 60 stuks rundvee konden worden
ondergebracht. De stal aan de Lambertus Hortensiuslaan is daarna omgebouwd
tot melkfabriek. Aldus bestond Sanitas uit drie bedrijven: een boerderij aan de
straatweg, een melkfabriek en een winkel plus bezorgdienst aan de Lambertus
Hortensiuslaan. De beweiding geschiedde op gepacht land en uiteraard maakte
Bertus ook gebruik van zijn schaarrecht als erfgooier.

Het gezin van Bertus Krijnen en Grietje Klaarenbeek in 1930 in de rubriek ‘Het Rijke Roomsche Leven’ in de Katholieke Illustratie. Alle 16 kinderen staan erop. Enkele
maanden later overleed moeder Grietje.


In de bloeitijd van Sanitas werden Bertus en Grietje - zo werd zijn vrouw genoemd
- gezegend met een gezin van 17 kinderen. Op ‘kleine Kees’ na, die in de Eerste
Wereldoorlog overleed nadat hij tegen pokken was ingeënt, groeiden allen voorspoedig op. Zij hielpen hun ouders veelvuldig in het bedrijf, zelfs als het ging om
per step een half litertje melk te bezorgen bij een lastige klant. Vader Bertus gaf dan
altijd de instructie om vooral beleefd en vriendelijk te blijven. Pas nadat de boodschappen waren afgegeven en het tuinhek was dichtgeklapt, mochten ze mopperen. De oudere kinderen inden wekelijks de huurpenningen van de uit een erfenis
verkregen boerderij in de Beijert en drie daglonershuisjes daar.
De winter van 1930-1931 werd voor het gezin een moeilijke tijd. Moeder Grietje,
in verwachting zijnde van haar 18e kindje, overleed plotseling enkele dagen voor
Kerstmis. De oudste dochter Ida, nog maar 19 jaar oud, heeft toen de zorg over het
gezin - er waren zelfs nog enkele kleuters en peuters - op zich genomen.
In de Tweede Wereldoorlog liep ook niet alles gesmeerd. Regelmatig waren er
aanvaringen met de Duitse bezetter. Zo zou Bertus de Arbeidswet hebben ontdoken en clandestien hebben geslacht, ook werd hij verdacht van een handel in
distributiebonnen. De verdenkingen gingen gepaard met huiszoekingen en een
van zijn zonen is daarbij weleens in hechtenis genomen. Maar uiteindelijk liep
alles toch goed af.

Het dichtgetimmerde pand van Sanitas in 1997.


Grote bedrijfsmatige problemen ontstonden in de naoorlogse jaren toen bij
e nkele kinderen in Bussum tbc-bacillen werden geconstateerd. De herkomst van
het kwaad leidde naar de modelmelk van Sanitas. Ofschoon aan alle wettelijke
voorschriften was voldaan, raakte de modelmelk door deze affaire in diskrediet.
Het leidde tot het verval en de liquidatie van Sanitas.
Na het overlijden van Bertus in 1966 heeft de gemeente Naarden de boerderij aan
de Lambertus Hortensiuslaan gekocht en werd het pand bestemd voor de huisvesting van gastarbeiders. In de jaren negentig stond het er met dichtgetimmerde
vensters, leeg en doelloos bij. Na de eeuwwisseling is het afgebroken om in 2002
plaats te maken voor het gebouw Lambertus Hortensiuslaan 22.
De stal aan de Amsterdamsestraatweg was, zoals beschreven in het vorige artikel,
al begin jaren vijftig overgaan naar het Pater Wijnterfonds.
Noot:

	
Dit verhaal is, op enkele toevoegingen na, overgenomen uit het boek Het Erfgooiers
geslacht Krijnen. geschreven en uitgegeven door Ben Krijnen uit Eindhoven in 1997
(herziene druk 2000).

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:
De Omroeper, jaargang 1990 (e 10,50), 1995, 1996, 1998, 1999 (e 11,50), 2000, 2001, 2002 (e 12,50),
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (e 15,-), 2014 (e 17,50) per jaargang.
Oude Naardense buitenplaatsen, ‘de geschiedenis van Berghuysen en Kommerrust’ e 16,--.
De kaart van Du Moulin (1748), facsimile van Naarden en omgeving in full-color e 8,25.
De zanderijenkaart (1817), facsimile van Naarden en omgeving in full-color e 8,25.
Zie voor tweedehands boeken over Naarden en omgeving onze website
www.stichtingvijverberg.nl
Besteladres: Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, tel. (035) 6946860.



Gerhardus Cornelis Fabius (1813-1887), burgemeester van Naarden en Muiden (1863-1887)
Henk Schaftenaar
In de grondwet van 1848 werd het onderscheid tussen de begrippen stad en dorp
opgeheven en genivelleerd in de term gemeente. Aan het hoofd van het bestuur daarvan stond een burgemeester en bij de invoering van de nieuwe gemeentewet (1851)
werd aan zijn schouders een onderscheidingsteken gehangen. Het werd de nu alom
bekende zilveren keten met dito penning waarop aan de ene kant het rijkswapen en
aan de andere kant het wapen van de gemeente staat afgebeeld. Later werd aan dit
waardigheidsteken ook een ambtskostuum toegevoegd.
Sinds die tijd hebben de burgers van Naarden elf burgemeesters zien komen en gaan.
Aan drie van hen, Van Hasselt, Boddens Hosang en Visser, werden in dit tijdschrift
al eens artikelen gewijd. We vervolgen de reeks met een vierde eerste burger, de oudkapitein G.C. Fabius (1).
Kapitein der artillerie
Gerhardus Cornelis Fabius, geboren te
Amsterdam 15 februari 1813, was de
zoon van Arnoldus Nicolaas Jacobus
Fabius en Cornelia Hendrina Brouwer.
Toen hij drie jaar oud was, stierf zijn
vader op 24-jarige leeftijd.
Tijdens de Belgische opstand in 1830
trad de jonge Fabius als vrijwilliger
in dienst bij het Bataljon Vrijwillige
Artilleristen en diende vervolgens in

Gorinchem, Naarden, Willemstad
en Breda als kanonnier, korporaal en
sergeant. In december 1837 werd hij
benoemd tot officier.
Een jaar later vertrok hij met het zeilschip ‘Stad Utrecht’ van het Nieuwe
Diep bij Den Helder naar Batavia,
waar hij in april 1839 na een reis van Burgemeester Fabius (1813-1887).
vier maanden 
arriveerde. Daar diende hij bij het Oost-Indische leger op Oost-Java en aan Sumatra’s westkust in het
hooggelegen Fort de Kock. In november 1848 was hij kapitein te Padang en een


jaar later compagniescommandant in Batavia, waar hij verder in garnizoen is
 ilitaire dienst.
gebleven. In 1852 volgde op eigen verzoek eervol ontslag uit de m
Met toekenning van een pensioen scheepte hij zich in voor de reis (2) terug en
kwam 5 november 1852 in het vaderland aan.
Naar het ambt van burgemeester
Na zijn aankomst uit Indië vestigde Fabius zich in zijn geboortestad, waar hij op
4 mei 1854 in het huwelijk trad met Anna Petronella Beudeker (3). Zij gingen
wonen in Goor in Overijssel, waar Fabius zich op de secretarie als ambtenaar
bekwaamde in de nieuwe gemeente-administratie. In Goor werden drie van hun
kinderen geboren (4).
Op 15 september 1858 werd Fabius tot burgemeester van de gemeente Buiksloot
(5) benoemd, waar hij een maand later tevens de functie van gemeentesecretaris
op zich nam. Op 23 maart 1860 kwam daar ook nog het burgemeesterschap en
het gemeentesecretariaat van Landsmeer bij. Ruim vier jaar woonde Fabius te
Buiksloot. Met ingang van 1 januari 1863 werd hij benoemd tot burgemeester
van de gemeenten Naarden en Muiden. Deze gemeenten, eveneens grenzende aan
elkaar, kwamen nu onder één hoofd.
In Naarden, vroeger de hoofdstad van
het Gooiland, was Fabius opvolger van
burgemeester en geneesheer B.J.R. van
Hasselt (6). Te Muiden, waartoe ook
Muiderberg behoorde, was Fabius opvolger van burgemeester C. Lamaison.
Burgemeester Fabius vestigde zich in de
vesting Naarden waar in de jaren 1863
en 1865 zijn beide jongste kinderen zijn
geboren. Aanvankelijk betrok het gezin het stokoude pand Schipperstraat
465. Dat huis bestaat tegenwoordig niet
meer, de plek wordt nu ingenomen door
de woningen Kloosterstraat 15 en 17.
Via een verhuizing naar de 
woning
Sluisstraat 16 (nu Marktstraat 37)
belandde de familie uiteindelijk in het
huis Kattenhaagstraat 33. Daar staat nu
het huis Cattenhagestraat 38.
ijdelijke Rechts Schipperstraat 465 (nu de huizen
Opmerkenswaardig is een t
verhuizing van de burgemeester Kloosterstraat 15 en 17), de woning van
naar Hilversum. Volgens een familie de familie Fabius omstreeks 1865.


chroniqueur zou deze hebben plaatsgevonden in verband met de mobilisatie van
ons leger tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871. De burgemeester zou in
die jaren in een houten huis in het schootsveld buiten de Vesting hebben gewoond
en deze hebben moeten verlaten toen het pand in het belang van ’s Lands verdediging moest worden gesloopt (7).
Nevenfuncties
Burgemeester Fabius was een invloedrijk man die talrijke nevenfuncties bekleedde. Zo werd hij in februari 1863 benoemd tot lid van de commissie van toezicht
op de verveningen van een gedeelte van de Zuidpolder bij Muiden. Sinds 1867
was hij regent van het Burgerweeshuis van Naarden welke functie hij tot aan zijn
dood heeft waargenomen. Voorts was hij voorzitter van de vergadering van Stad
en Lande van Gooiland en tot 1873 commissaris voor Muiden over de Trekvaarten
tussen Amsterdam, Muiden en Naarden.
Bijzonder kan Fabius’ werk als ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het
kantongerecht van Naarden worden genoemd. Vanaf 1868 heeft hij deze belangrijke justitiële functie een tiental jaren vervuld (8). De rechtszittingen van
het kantongerecht Naarden werden gehouden op het Stadhuis van Naarden.

Het interieur van de Schepenkamer in het Stadhuis van Naarden, waar ook het kantongerecht zitting hield. Tekening van Joan Frans Berg uit 1868 in de collectie Bodel
Nijenhuis in de Universiteitsbibliotheek van Leiden.


Tot de invoering van de nieuwe rechterlijke organisatie in 1877, die bepaalde dat
het O.M. bij de kantongerechten een op zichzelf staand instituut zou zijn, is Fabius
ambtenaar van het Openbaar Ministerie gebleven (9).
Naarden onder Fabius
Fabius was een enthousiaste (10) en populaire burgemeester. In zijn ambtsperiode
veranderde er veel ten goede in Naarden.
In 1874 werd de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort geopend, waarna zich vele
Amsterdammers in het Gooi vestigden die dagelijks tussen hun werk in de hoofdstad en hun woning heen en weer pendelden. Vooral Hilversum, toen al de grootste
gemeente in het Gooi, profiteerde daarvan.
Ondanks de afstand van slechts een half uur gaans van de Vesting naar het spoorwegstation werd op 17 december 1880 bovendien de N.V. Gooische Stoomtram
opgericht, die zowel Naarden als Muiden direct met Amsterdam verbond.
Uit zijn tijd dateren ook de verbeteringen aan de Galgesteeg, de Thierensweg, de
Lambertus Hortensiuslaan, de Zwarteweg (Comeniuslaan), de Meersteeg en de
Fortlaan; de bouw van de Kippenbrug betekende bovendien voor de vestingbewoners een aanmerkelijke verkorting van de afstand naar het station.
Onder Fabius werden, met de bouw van bomvrije kazernes, schuilplaatsen en kazematten, de vestingwerken gemoderniseerd. De vernieuwing van de Utrechtse
Poort kreeg binnen de Vesting een vervolg in de bestrating van de rijbanen met
kasseien.
Ook in het buitengebied veranderde er veel. Bij Valkeveen werden de bosrijke
zandgronden van de Hollebol afgegraven en in weilanden herschapen. Als gevolg
daarvan moest de Oostdijk tot aan de hoge gronden bij Oud Naarden worden
verlengd.
Bijzonder is het dat Fabius het Naardermeer enige jaren als een polder heeft gekend. Nadat de familie Rutgers van Rozenburg het meer hadden laten droogmalen, werd er op de bodem koolzaad gezaaid dat een mooi gewas opleverde. Maar
het grondwater welde zo krachtig op, dat op den duur de polder niet rendabel was
te maken, zodat men hem weer heeft laten vollopen.
In de bestuursperiode van Fabius kwam tegen de vestingwal aan het eind van de
Gansoordstraat een telegraafkantoor tot stand. De bouw van de Vestingschool viel
eveneens in zijn ambtsperiode.
Een hoogtepunt in Fabius’ loopbaan vond plaats ruim een jaar na zijn benoeming:
in 1864 werd het gouden feest van Naardens bevrijding van de Fransen luisterrijk
gevierd. Fabius trad toen voor het eerst op als feestredenaar en gastheer voor tal
van oud-strijders. Een dieptepunt vond plaats in het jaar dat Fabius zijn zilveren
ambtsjubileum als burgemeester herdacht. Op 19 januari 1883 ontplofte de bus

Straatbeelden uit de tijd van burgemeester Fabius: het Stadhuis en de Grote Kerk met
het zijspoor van de Gooische Stoomtram in de Wijde Marktstraat (Raadhuisstraat)
in februari/maart 1882.


De in 1879 door aannemer Evert Jan Jurriëns (1831-1907) gebouwde Kippenbrug.
kruitfabriek ‘De Krijgsman’. Elf personen vonden de dood en bijna alle huizen in
Muiden werden van hun dak beroofd, geen ruit bleef heel. Bij de opeenvolgende
schokken leek het alsof de huizen ineen zouden storten, tot aan Ouderkerk aan de
Amstel deden de gevolgen van de ontploffing zich gelden.

In de tijd van Fabius onderging het landschap bij Valkeveen een metamorfose:
de afzanding van de Hollebol eind jaren zestig van de 19e eeuw.


Rampspoed te Muiden. In 1883 ontplofte de kruitfabriek. De tekening laat de
timmerwerkplaats, het machinegebouw en de kruitmolens zien na de ramp.
Een onverwacht einde
Ruim 24 jaar heeft Fabius aan het hoofd
gestaan van het plaatselijk bestuur van
Naarden en Muiden, toen nog Nederlandse militaire vestingen. Als oud-
artillerieofficier voelde hij zich daar zeer
op zijn plaats. Het laatst werd hij als
burgemeester herbenoemd op 1 januari
1887 en zoals gewoonlijk voor zes jaar.
Op Nieuwjaarsdag 1888 zou Fabius
25 jaar burgemeester van Naarden en
Muiden zijn geweest, echter op 29 april
1887 overleed hij na een korte doch
hevige ziekte. Hij werd 74 jaar en werd
op 4 mei begraven op de begraafplaats
bij Jan Tabak.
De Gooi- en Eemlander meldde ‘Toen
de klok het uur van tweeën had aangekondigd, ving de droevige plechtigheid
aan. Het korps der brandweer genoot de Burgemeester Fabius op latere leeftijd.
eer het lijk in den lijkwagen te plaatsen
en dien onmiddellijk te volgen. Alsnu volgde een reeks van elf koetsen, waarin in
volgorde waren gezeten, de leden der familie en de vrienden, de gemeenteraden
van Naarden en Muiden, de regenten van het Burger Weeshuis, de hoofden der
brandweer, de leden van ’t algemeen en Israëlitisch armbestuur, de onderwijzers


van de scholen A en B, terwijl de trein
werd gesloten door de weeskinderen.
Plechtig en statig trok de stoet door de
straten en op enkele uitzonderingen na
was aan alle huizen het teeken van rouw
zichtbaar. Voorbij het Gemeentehuis
gaande, maakte de klok van dit gebouw,
die klepte, een machtigen indruk.
Men was ter begraafplaats aangekomen.
Eene groote schare was aanwezig en
nadat het lijk in den schoot der aarde
was afgelaten, hield de heer J.H. Maas,
onder indrukwekkende stilte, eene rede
en schetste den overledene als Burge
meester, als vriend, als echtgenoot,
als vader en werden zijne uitstekende
hoedanigheden als zoodanig in het licht
Het monument op het graf van Fabius
gesteld.
Na afloop daarvan, dankte de oudste op de oude begraafplaats bij Jan Tabak.
zoon van den overledene diep g eroerd,
voor de hulde, zijnen vader en de familie bewezen.’ De burgerij van Naarden en
Muiden stichtte een monument op zijn graf, een afgeknotte zuil op voetstuk met
de tekst ‘Ter nagedachtenis van G.C. Fabius, geb. 15 Febr. 1813, burgemeester van
Naarden en Muiden, 1 Jan. 1863 - 29 April 1887. De burgerij.’ In dit met een ijzeren
hek omgeven monumentale graf is later ook zijn weduwe (11) en zijn naar hem
vernoemde kleinzoontje Geri Fabius (1885-87) begraven.
Noten:

1. 	De gegevens voor dit verhaal zijn grotendeels ontleend aan documenten die zich bevinden in het
Archief van de familie Fabius (toegang 2.21.061) in het Nationaal Archief in Den Haag.
2. 	De zeereis naar en van Indië ging toen nog per zeilschip langs Kaap de Goede Hoop. In 1869
werd het Suezkanaal geopend, waarna spoedig ook het eerste Nederlandse stoomschip naar Indië
vertrok.
3. 	Anna Petronella Beudeker, geboren te Baarn 9 februari 1827, dochter van Abraham Beudeker en
Margaretha Tobias. Anna was een zuster van Frans Beudeker, een destijds bekende directeur van
de Inrichting voor Stadsbestedelingen te Amsterdam.
4. 	
Kinderen van G.C. Fabius en Anna P. Beudeker: 1. Arnoldus Nicolaas Jacobus (Goor
1855-1921), commandant der Stelling van Amsterdam, historicus en auteur. 2. Catharina
Margaretha Anna (Goor 1856-1934). 3. Justina Margaretha (Goor 1858-Buiksloot 1861).
4. Cornelis Hendrina (Buiksloot 1860-Buiksloot 1860). 5. Jan Arend Pieter (Buiksloot 18611889), 1e luitenant der artillerie O.I.L. 6. Gerhardus Cornelis Abraham (Naarden 1863-1932),
luitenant-generaal titulair, commandant der Stelling van ’t Hollandsche Diep en het Volkerak. 7.
Aeilt Arend (Naarden 1865-....), boomkweker in Engeland.
5. 	Buiksloot was sinds 1811 een zelfstandige gemeente, doch bestaat als zodanig niet meer nadat het
op 1 januari 1921 door de gemeente Amsterdam werd geannexeerd, tegelijk met enkele andere
rondom de hoofdstad gelegen gemeenten ingevolge een wet van 28 december 1920.



6. 	B.J.R. van Hasselt was van 1840 tot 1863 burgemeester van Naarden. Hij was tevens dijkgraaf en
hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van de Zeedijk beoosten Muiden en voorzitterdirecteur van de Zeesluis te Muiden. Hij overleed op 31 december 1864.
7. 	In het bevolkingsregister van Naarden is over een woonadres van de burgemeester buiten de
Vesting en een verhuizing naar Hilversum niets vastgelegd.
8. 	De wet op de rechterlijke organisatie schreef destijds voor, dat het Openbaar Ministerie bij
het kantongerecht moest worden vertegenwoordigd door het hoofd van het bestuur van een
gemeente. Een uitzondering kon worden gemaakt indien er in een gemeente een of meer
commissarissen van politie waren; in dat geval kon de burgemeester de werkzaamheden aan een
van deze ambtenaren opdragen.
9. 	Bij een wet van 9 april 1877 werd Hilversum aangewezen als hoofdplaats van het kanton, terwijl
tegelijkertijd de Gerechten te Naarden en Weesp werden ontbonden. Hilversum had veel moeite
gedaan om in plaats van Naarden hoofdplaats van het kanton te worden. Ondermeer stond
zij de grond waarop in 1880 het kantongerechtsgebouw zou verrijzen, gratis af. In 1876 werd
door de kantongerechten Weesp en Naarden 73 civiele en 160 strafvonnissen gewezen. In 1936,
Hilversum was sinds 1877 gegroeid van 7805 naar 68.764 inwoners, werden te Hilversum 1063
civiele vonnissen uitgesproken en 4458 strafzaken behandeld.
10. 	Van zijn enthousiasme getuigt uit zijn jonge jaren het feit dat hij intekenaar werd op enkele
kostbare boekwerken, zoals het Aardrijkskundige Woordenboek der Nederlanden van A.J. van der
Aa in 13 delen (1839-1851) en de Bijdragen tot de Krijgsgeschiedenis van Napoleon Bonaparte
van E. van Löben Sels in 4 delen (1839-1842). Verder zijn in zijn duidelijke handschrift enkele
feesttoespraken bewaard gebleven, zoals de rede die hij uitsprak bij de herdenking in 1864 van
de bevrijding van de Fransen alsmede een rede ter gelegenheid van de herdenking van 60 jaar
bevrijding van de Fransen, gelijktijdig ook het zilveren regeringsjubileum van koning Willem III.
11. 	Zijn echtgenote, mevrouw A.P. Fabius-Beudeker, was een uitstekende huisvrouw maar helaas
ook morfiniste. Eenmaal weduwe vestigde zij zich eerst enige jaren te Amsterdam, waar zij
samenwoonde met haar dochter Cateau Fabius. Omstreeks 1896 is zij met haar dochter in Zeist
gaan wonen, waar zij op 31 januari 1905 op 77-jarige leeftijd is overleden.

Het handschrift van Fabius in fragment van een door hemzelf geschreven toespraak
ter gelegenheid van een herdenking van de bevrijding van de Fransen.


Een foto van de Naardense Suikerfabriek nader
toegelicht
Henk Schaftenaar
Van 1872 tot 1902 heeft Naarden een suikerfabriek gekend. Het bedrijf, officieel
de N.V. Gooische Beetwortel Suikerfabriek, stond in de knik van de Huizerstraatweg. Tegenwoordig staat daar de ‘chemische fabriek’ en op dat complex resten nog
altijd enkele gebouwen van de suikerfabriek, waarvan een nog met een verweerde,
beschreven gevelsteen. Aan de geschiedenis van het bedrijf werd in 1996 in

De Omroeper aandacht besteed (1). Bij dat verhaal waren enkele foto’s geplaatst,
waarvan het hieronder nogmaals afgedrukte exemplaar de Suikerfabriek aan

het eind van de 19e eeuw laat zien. Het plaatje, met de fabriek in werking, is gemaakt door H.W. Kuhn van de buitenplaats Zandbergen maar, helaas is er destijds

De Suikerfabriek gekiekt door H.W. Kuhn.


in het artikel een onjuist onderschrift bijgezet. In de berg op de voorgrond links
zag de auteur suikerbieten. Het blijkt echter een andere grondstof te zijn. De heer
A. Remus, specialist op het gebied van suikerfabrieken en betrokken bij het suikermuseum in Klundert, verschafte opheldering. Hier volgt zijn kijk op het plaatje.
‘Daar liggen geen suikerbieten maar kalkstenen en als je goed kijkt rechts, zie je
hopen met kolen die gebruikt werden voor het stoken van de ovens. Brokken steenkool van wat groter formaat - niet zichtbaar - werden gebruikt voor de kalkoven die
links uit het dak van het voorste gebouw steekt.
Tegen de kop van dat gebouw staat een zogenoemde ‘ophaler’, die de kalksteen naar
boven transporteert, vanwaar deze over een goot in de kalkoven glijdt.
In de oven wordt de kalksteen ‘gaar’ gebrand. De gebrande stenen werden in die tijd
met de hand uit de oven geschept en in het bietensap gemikt om het te z uiveren.
Dat uitscheppen van de ongebluste kalk was een gevaarlijk karwei, menigeen hield
er een bloedneus aan over.
De stellage op het volgende dak is de condensator waar reststoom naar toe werd geleid om er door afkoeling weer water van te maken dat in de fabriek werd gebruikt’.
De Naardense suikerfabriek was een
klein, maar wel zeer modern bedrijf
voor die tijd. Het was de eerste fabriek
in ons land die met diffusie- in plaats
van persbatterijen werkte. In november
1884 maakte de Handelsschool van
Amsterdam een excursie naar de suikerfabriek. Dr. C.J.K. van Aalst (1866-1939),
de later zo beroemd geworden president van de Nederlandsche Handel-
Maatschappij, was toen leerling daar
en maakte een verslag van het bezoek.
Het is een manuscript met een door
hemzelf ontworpen omslag waarin het
hele productieproces binnen de fabriek
tot in de puntjes uit de doeken wordt
gedaan. Het document is bewaard
gebleven in het Nationaal Archief. Het
bevindt zich daar in zijn familiearchief.

Verslag van een bezoek aan de Suikerfabriek in 1884 door C.J.K. van Aalst,
wiens initialen in een kunstig monogram zijn verenigd.

Noten:
1. A.P. Kooyman-van Rossum, De Naardense Suikerfabriek, in De Omroeper jrg. 9 (1996), nr. 3.



De Utrechtse Poort van Naarden met deur
Henk Schaftenaar
De Utrechtse Poort met deur op een foto van omstreeks 1884. De deur staat open en
dat was in die tijd normaal. Hij hing er alleen nog voor het geval er woelige tijden
mochten aanbreken. Kort na het maken van het plaatje verloor de deur zijn militaire
waarde en werd als verkeersobstakel nog vóór 1890 verwijderd.
Poortdeuren waren een overblijfsel uit voorbije tijden, toen er in garnizoenssteden
en vestingen ook nog wachters of portiers bij de doorgangen stonden opgesteld.
Hetzelfde ging op voor portierswoningen die nabij de poorten waren gebouwd.
Bij de Utrechtse Poort stond ook zo’n huisje, waarvan we weten dat het in het
voorjaar van 1887 werd afgebroken. De plek is later in het plantsoen opgenomen.
Van dat gemeentelijke pandje - tien jaar eerder werd het nog voor 80 cent per week
aan een arme weduwe verhuurd - is geen afbeelding bekend.
In het Stadsarchief van Naarden bevindt zich een portiersreglement uit 1816.
Het bevat gedetailleerde gegevens over sluitingstijden, tarieven voor het openen,

De Utrechtse Poort omstreeks 1884. Foto: F. Gillot, Amsterdam. Collectie: Gerda Vuijst.


ontheffingen en ook regels waaraan de twee portiers zich moesten houden.
Het reglement is ondertekend door de burgemeester en de commandant van de
Vesting. Portiers waren burgerlieden die weliswaar betaald werden door het departement van Oorlog, maar over wie ook het burgerlijk bestuur enige zeggenschap
wilde behouden.
Een van de laatste portiers was Hermanus van den Boogaard. Hij was de herbergier van De Roskam aan het Zandpad van wie in december 1813 tijdens de oorlog
met de Fransen een arm werd afgeschoten. Sindsdien werd hij ‘Manus Eenarm’
genoemd. Manus was portier der 1e klasse. Van zijn hand en in die functie zijn
enkele brieven bekend, waarin hij, overigens zonder resultaat, pogingen heeft
ondernomen om zijn traktement te laten verhogen.
Tot halverwege de 19e eeuw werd te Naarden nog met klem vastgehouden aan
het inzetten van portiers en het sluiten van de poorten bij nacht. Evenwel in 1851
schreef de Vestingcommandant aan de burgemeester dat de poortdeuren, op grond
van de toen ingeschatte militaire belangen, open konden blijven. De commandant
wilde echter wel de sleutels onder zijn beheer houden voor het geval er een situatie zou kunnen ontstaan waarbij het toch nodig zou blijken de deuren alsnog
te sluiten. Of na deze brief de poorten van Naarden permanent open stonden, is
niet helemaal duidelijk. Wel mag worden aangenomen dat tien jaar later het oude
gebruik van de baan was.
Een brief van 19 november 1860 van de minister van Oorlog aan de bevelhebbers
der Militaire Afdelingen verschaft daarover opheldering. In het epistel schreef de
excellentie dat hem, na grondig onderzoek en ingewonnen advies, niets was gebleken van een noodzakelijkheid tot het sluiten van de poorten van de vestingen in
gewone tijden en omstandigheden. Daarom was hij van mening in het belang van
de militaire dienst, alsmede in het belang van ingezetenen en reizigers te moeten
bepalen, dat ‘in tijden van diepe rust en vrede de poorten der vestingen’, voortaan
zowel ’s nachts als overdag geopend konden blijven. De maatregel kon wat hem
betreft op 1 januari 1861 ingaan.
Zo is het ook gegaan, want op 3 december 1860 werd de boodschap van de
 inister door de commissaris van de koning van de provincie Noord-Holland aan
m
de burgemeester van Naarden overhandigd.
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